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 الملخص
في عالقة اندماج ، وكيف تؤثر المبادرات التنظيمية على  اعتمد الباحثون على أساليب و طرق مختلفة لشرح سبب دخول المؤسسات 

على    (OJ) نتائج عمل الموظفين. ومع ذلك ، تم توجيه الحد األدنى من االهتمام نحو دراسة العالقة أثر العدالة التنظيمية المتصورة
في فترة ما بعد االندماج. كان الهدف من هذه الدراسة هو فحص كيفية تأثير العدالة التنظيمية على   (OCB) سلوك االنتماء المؤسسي

سلوك االنتماء المؤسسي في سياق االندماجات في دولة اإلمارات العربية المتحدة. اعتمدت الدراسة على طريقة البحث الكمي وآليات 
فرضية على أساس نموذج البحث. تم  15قيق األهداف المنشودة. تم تحديد مجموعه التبادل االجتماعي ونظرية العدالة التنظيمية لتح

 Structural موظف ا يعملون في مؤسسات مدمجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة عبر استبيانات. تم استخدام 323جمع البيانات من 
Regression  (SR)  عن طريق AMOS 23 ةالختبار فرضيات العالقة المباشر. 

 Social وأظهرت الدراسة أن العدالة التنظيمية المتصورة تؤثر على سلوك االنتماء المؤسسي من خالل آلية إيجابية للتبادل
Exchange  االجتماعي. من خالل آليتي التبادل االجتماعي اإليجابي ، تم العثور على LMX  للتوسط في العالقة بين العدالة التنظيمية

 .OCB-O ولكن ليس عالقة العدالة التفاعلية و (OCB)  جرائية والعدالة التوزيعية  وسلوك االنتماء المؤسسيالمدركة )العدالة اإل
لعالقة بين العدالة التنظيمية المتصورة )العدالة اإلجرائية ، العدالة التوزيعية والعدالة  (POS) كذلك ، توسط الدعم المؤسسي المتصور

، آلية التبادل  (POO) " ولم تتدخل "العائق المؤسسي المتصور (OCB-O, OCB-S) .ظيميةالتفاعلية  وسلوك االنتماء التن
ء المؤسسي ااالجتماعي السلبي ، في العالقة بين العدالة التنظيمية المدركة )العدالة اإلجرائية ، العدالة التفاعلية والعدالة التوزيعية  االنتم

ا  .(OCB-S) و OCB-O) التنظيمية على العالقة بين العدالة  (SOE) التأثير المعتدل التجسيد الموسسي للمشرفووجدنا أيض 
عالية  SOE بطريقة تجعل العالقة أقوى عندما تكون LMX التنظيمية )العدالة اإلجرائية ، العدالة التوزيعية ، والعدالة المتبادلة  و

 (POO) المتصورة سسيةؤلما قئوالعا نبي لعالقةا وثرت مل سسةؤلمأن ا لیإ يضاأ لنتائجا رتشي،  كلذ مععندما تكون منخفضة . و
 .(OCBO) للمؤسسة –االنتماء المؤسسي  وكسلو
تضيف األدلة من هذا البحث إلى األدبيات الموجودة وتقدم رؤية حيوية يمكن أن يستخدمها موظفين الموارد البشرية لتحسين األداء   

ل والقدرة التنافسية في فترة ما بعد االندماج في اإلمارات العربية المتحدة. وتضيف الدراسة إلى البحث في إدارة الموارد البشرية من خال
بين العدالة التنظيمية وسلوك االنتماء المؤسسي. وعالوة على ذلك ، فإنه يسلط الضوء على المجاالت الرئيسية التي  عالقةالاستكشاف 

، يمكن أن تساعد ينبغي لموظفين الموارد البشرية أن يضعوها في عين االعتبار من أجل تحقيق اندماج ناجح. أما من المنظور اإلداري
إدارة الموارد البشرية على القيام بسياسات وتدخالت تعزز اإلجراءات اإليجابية والتصورات والسلوكيات  ديريومنتائج الدراسة موظفين 
 .في فترة ما بعد االندماج
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